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Usando a tecla Grill
Possibilita dourar a superfície dos alimentos já cozidos. O dourado é proporcionado pela resistência a quartzo 
localizada na parte superior do forno.

Existem 3 níveis de Grill:

Notas importantes sobre o uso da Grelha Suporte 

Pressione Tipo Nível Indicação

1 vez

2 vezes

3 vezes

Grill 1
Grill 2
Grill 3

Máximo

Médio

Baixo

Superfícies de carnes, bolos, tortas, pães e de empanados

Superfície com ovos

Superfície de alimentos delicados

Este utensílio deve ser utilizado somente durante o 
uso das teclas do Combinado e Grill.
Ela serve apenas para aproximar o alimento das 
resistências a quartzo, proporcionando um dourado 
mais rápido e uniforme na superfície do alimento.

Observações:
• Ao pressionar a tecla Grill, no visor aparecerá: do1, do2 ou do3.
• Alimentos quentes douram mais rapidamente do que os alimentos em temperatura ambiente.
• O Grill é obtido através de raios infravermelhos, portanto, somente as partes expostas terão alteração de cor.
• Na função Grill, a resistência trabalha em ciclo liga/desliga.
• Nunca cubra os alimentos quando usar o Grill.
• A função Grill permite programar de 2 a 3 estágios. Caso deseje, use esta função sozinha ou alternando-a 

com a função Micro-ondas e/ou Combinado.
• A cada estágio de cozimento no Grill, o forno aceitará no máximo 99 minutos e 50 segundos. Se for 

acrescentado mais tempo, o forno não aceitará a programação.

1 Pressione a tecla 
Grill. 2 Selecione o tempo 

desejado para 
dourar.

3 Pressione a tecla 
Ligar/+30seg.

No visor: O tempo entrará 
em contagem regressiva.

1 vez - Grill 1
2 vezes - Grill 2
3 vezes - Grill 3

Para melhores resultados, siga as instruções:
• Para um dourado mais rápido, eleve o alimento o 

mais próximo possível da resistência. Refratários 
podem ser utilizados sob a grelha.

• A tecla Grill pode ser utilizada para obter o 
dourado desejado.

• Não use a grelha encostada na parede do 
forno, caso contrário, comprometerá o uso do 
mesmo.

• Após o uso da grelha suporte, ela pode fi car 
quente, por isso retire do forno com o auxílio 
de luvas térmicas.

• Após cada utilização, espere esfriar e lave com 
detergente e esponja (antiaderente).
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